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LA NOVA AVALUACIÓ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I EL NOU MODEL D’INFORME

Benvolgudes famílies,
Amb aquest document pretenem fer-vos arribar un resum el més clar possible del nou
Decret d’avaluació de Primària ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es
determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació
en l’educació primària.
L’etapa d’educació primària té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una
educació que els permeti assolir les competències bàsiques fixades en el currículum.
L’objectiu de l’educació obligatòria és que els vostres fills i filles tinguin la capacitat de
resoldre problemes reals, en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i
actituds. L’adquisició de les competències bàsiques els ha de permetre entendre i
interactuar de forma adequada amb l’entorn.
Al final de cada curs s’avalua el grau d’assoliment de les competències dels àmbits
següents:
ÀMBIT
LINGÜÍSTIC
Àrees de:
-Llengua
catalana
literatura
-Llengua
castellana
literatura
-Llengua
estrangera

ÀMBIT
MATEMÀTIC

ÀMBIT
DE
CONEIXEMENT
DEL MEDI
Àrea de:
Àrees de:
Matemàtiques -Coneixement
i
del
medi
natural
-Coneixement
i
del medi social
i cultural

ÀMBIT
ARTÍSTIC
Àrea d’:
-Educació
artística:
visual
plàstica,
música
dansa

ÀMBIT
D’EDUCACIÓ
FÍSICA
Àrea d’:
-Educació
física
i

ÀMBIT
D’EDUCACIÓ
EN VALORS
Àrees d’:
-Educació en
valors socials
i cívics
-Religió

i

A més , a més a final de cada cicle també s’avalua el grau d’assoliment de les
competències dels àmbits següents que es treballen des de totes les àrees:

ÀMBIT DIGITAL

ÀMBIT D’APRENDRE A
APRENDRE

ÀMBIT D’AUTONOMIA,
INICIATIVA PERSONAL I
EMPRENEDORIA
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Al mateix temps a cada àrea hi ha definides unes dimensions que s’han d’avaluar i que
són les que apareixen als informes (us adjuntem un extracte del currículum per tal de
facilitar-vos la comprensió de cadascuna d’elles, ANNEX 1)
En aquest Decret s’estableix que les avaluacions es regiran per unes noves
qualificacions. Aquests són el termes que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment de
les competències:
LITERALS NOU DECRET AVALUACIÓ





ASSOLIMENT EXCEL·LENT (AE)9/10
ASSOLIMENT NOTABLE (AN)7/8
ASSOLIMENT SATISFACTORI (AS)5/6
NO ASSOLIMENT (NA)0-4

ANTIGA TERMINOLOGIA





EXCEL·LENT9/10
NOTABLE7/8
BÉ I SUFICIENT5/6
INSUFICIENT0-4

QÜESTIONS QUE HEM DE TENIR EN COMPTE:
 L’informe del primer trimestre d’aquest curs ja arribarà amb les noves
qualificacions i s’avaluaran les dimensions de l’annex 1
 És possible que en algun trimestre no s’avaluï alguna dimensió i per tant no hi
consti la qualificació
 Les activitats d’avaluació (proves/exàmens) es qualificaran segons la nova
terminologia. Cicle Mitjà i Cicle Superior hi posaran també la qualificació
numèrica i Cicle Inicial un comentari aclaridor de la nota.
 La nota global de cada àrea no serà, en cap cas, la mitjana aritmètica de les
notes obtingudes en les proves d’avaluació. Els mestres tindrem en compte
altres aspectes com són l’ interès, la participació, l’actitud, l’esforç, el treball
diari a l’aula, la responsabilitat en les tasques encomanades, entre d’altres.
 Amb l’informe del primer trimestre rebreu més informació del nou Decret
editada pel Departament d’Ensenyament.
Si teniu qualsevol dubte/aclariment referent al nou Decret d’avaluació, no dubteu en
demanar-ho al tutor/a dels vostres fills/es.
Atentament,
L’equip directiu de l’escola Els Grecs

